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Příloha č.1 - Dotazník – Funkce základních škol v současnosti 
 

� Charakteristika respondenta 

 

1) Charakterizujte typ školy? 

a. státní 

b. církevní  

c. soukromá 

2) Jaká je délka vašeho funkčního období na pozici ředitele školy? 

a. do 3 let 

b. 3 - 6 let 

c. 6 let a více  

3) Pohlaví ředitele: 

a. žena 

b. muž 

4) Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání? 

a. středoškolské 

b. vyšší odborné  

c. vysokoškolské 

� Dotazník 

1) Funguje vaše škola jako systém hodnot, tj .interpretuje současný svět jako 

rozmanitý, multikulturní? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

2) Vytváří vaše škola pocit bezpečí a vzájemné důvěry, v níž jsou formovány 

mechanismy obrany proti škodlivým vlivům a násilí? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 
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3) Zajišťuje vaše škola plnění práva a přístup ke vzdělávání všem bez rozdílů 

sociálních, etnických, jazykových, kulturních a zdravotních? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

4) Včleňuje vaše škola sociální zkušenosti do procesu učení a zároveň utváříte základy 

celoživotního učení? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

5) Spolupracuje vaše škola s rodinou, navazujete výukou na její působení? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

6) Spolupracuje vaše škola se státními institucemi, školami a veřejností? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

7) Orientuje se vaše škola v rámci výuky na zájmy dítěte, žáka- individua? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

8) Zavádí vaše škola  v rámci inovace výuky žáků nové moderní metody? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 
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9) >aplňuje vaše škola v rámci výuky požadované celospolečenské cíle (např. klíčové 

dovednosti)? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

10) Seznamuje vaše škola děti s národní kulturou a kulturním dědictvím? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

11) Podporuje vaše škola přístup včleňování žáků do společnosti, snadnější integraci? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

12) Využívá vaše škola školní potenciál k vytváření a realizaci rozmanitých nabídek pro 

učení různých skupin dětí, dospívajících i dospělých lidí ze širokého okolí školy 

(obce, mikroregionu apod.)? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

13) >abízí vaše škola příležitosti k získávání poznatků z různých zdrojů (mimoškolní a 

volno-časové aktivity žáků)? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

14) >abízí vaše škola dětem příjemné prostředí a vstřícnou atmosféru? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 
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15) Je školní prostředí, které nabízíte, profesionálně vybaveným zařízením? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

16) Mají pedagogičtí pracovníci na vašem zařízení odpovídající kvalifikaci, nebo se dále 

vzdělávají, aby odbornou kvalifikaci získali? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

17) Vytváříte příležitosti pro dospělé pracující ve škole, aby se mohli mnohostranně 

rozvíjet – individuálně, ve spolupráci s druhými i v kontextu organizačního učení ve 

škole? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

18) Podporujete spolupráci a dialog učitelů (vytváříte prostor pro profesionální diskurz 

ve škole)? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

19) Přispíváte aktivně ke kvalitě vyučování ve škole? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 

20) Věnujete se vlastnímu rozvoji? 

a. ano 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne 
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Příloha č.2 - Vyhodnocení ankety – charakteristika respondentů 

 

počet odeslaných formulářů 456    

počet přijatých odpovědí 87 tj. 19 % 

       

1. 
počet 

odpovědí 
(%)    

státní 87 100    

církevní 0 0    typ školy 

soukromá 0 0    

       

2. 
počet 

odpovědí 
(%)    

žena 60 69    
pohlaví 

muž 27 31    

       

3. 
počet 

odpovědí 
(%)    

do 3 let 15 17    

3 až 6 let 14 16    
věkové 

složení 
6 a více let 58 67    

       

4. 
počet 

odpovědí 
(%)   

vysokoškolské 87 100   

středoškolské 0 0   vzdělání 

vyšší odborné 0 0   
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Příloha č.3 – Statistické vyhodnocení anketních otázek 

 

 

 


